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“ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” เป็นสุภาษิตไทย
โบราณท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการมีความรู้แต่ไม่สามารถจัดการกับ 
องค์ความรู้ที่มีอยู่ หรือไม่สามารถดึงความรู ้ท่ีมีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์ ท่ีจะท�าให ้ตนเองอยู ่รอดในสังคม เรียกได ้ว ่า 
ขาดการ “จัดการความรู้” ที่มีประสิทธิภาพ 

ในความเป็นจรงิการจดัการความรูม้อียู่คูส่งัคมไทยมาช้านาน 
แต่อาจไม่มีการบัญญัติศัพท์เพ่ือเรียกกระบวนการเรียนรู้ที่ม ี
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นว่าเป็น “การจัดการความรู้” ตัวอย่างท่ี
เห็นได้ชัดคือ การถ่ายทอดต�ารับขนมไทยโบราณ ประเพณี และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของท ้องถ่ินมาจนถึงป ัจจุบัน หากขาด
กระบวนการจัดการความรู้แล้ว สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือ
องค์ความรู ้ดั้งเดิมของบรรพบุรุษจะสามารถถ่ายทอดและ 
ตกทอดมาสู่รุ่นลูก หลาน เหลนได้หรือ? 

การจัดการความรู้ : 
จับต้องยาก 
แต่จัดการได้

SCAN
เพื่อชมคลิป

สรุปจบใน 1 นาที
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Word Power

หากพูดถึงการจัดการทรัพย์สินขององค์กร เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเงินสดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าท่ีสุด
แก่องค์กร หลายคนสามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจนว่า มีกระบวนการจัดการอย่างไร ในทางกลับกันเมื่อกล่าวถึง
“การจัดการความรู้” คนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจท่ีถ่องแท้ เนื่องจาก “ความรู้” เป็นสิ่งท่ีจับต้องยาก อย่างไรก็ด ี
ความรู ้ที่เกิดขึ้นในองค์กรถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่าอย่างหนึ่งขององค์กร ดังสุภาษิตไทยท่ีว่า “มีวิชาเหมือน 
มีทรัพย์อยู่นับแสน” โดยเชื่อกันต่อมาว่าความรู้สามารถสร้างเงินได้ การบริหารธุรกิจปัจจุบันจึงให้ความส�าคัญ
กับการบริหารจัดการความรู ้ และมีการบรรจุวิชาการจัดการความรู้เป็นส่วนหน่ึงในหลักสูตรบริหารธุรกิจด้วย 
โดยทั่วไปมีการจัดประเภทของความรู้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

ความรู้จับต้องยาก? 

ค� ำว ่ ำ  “กำรจั ดกำรควำมรู ้ 
(Knowledge Management)” 
มี ก ำ ร รั บ รู ้ กั น อ ย ่ ำ ง แ พ ร ่ ห ล ำ ย
มำกข้ึน ในประเทศไทยพร ้อมๆ
กับค�ำว ่ำ “เศรษฐกิจฐำนควำมรู ้ 
(Knowledge-based Economy)” 
แ ล ะ น ่ ำ จ ะ พ ร ้ อ ม กั บ กำ ร จั ด ตั้ ง
ส� ำ นั ก ง ำ น บ ริ ห ำ ร แ ล ะ พั ฒ น ำ
องค์ควำมรู้ (Office of Knowledge 
Management and Development: 
OKMD) ท่ีมคี�ำว่ำ “กำรจดักำรควำมรู้ 

(Knowledge Management)” 
อยู่ในชือ่ส�ำนกังำน นอกจำกนีต้วัชีวั้ด
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครฐั (Public Sector Management 
Qual i ty Award: PMQA) ของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ยังก�ำหนด
ให้กำรจัดกำรควำมรู ้เป ็นตัวช้ีวัด
หนึ่ งในกำรประเมินผลคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรองค ์กรด ้ วย
โดยพิจำรณำจำกข้อทีว่่ำ ส่วนรำชกำร

มีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและ
ถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรรวมถึง
การถ ่ายทอดความรู ้ ท่ี เ ก่ียวข ้อง
ระหว่างส่วนราชการกับผู้รับบริการ
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย
ผู ้ ส่งม อ บ พั น ธ มิ ต ร  แ ล ะ ผู ้ ใ ห ้
ความร่วมมือ ไปจนถึงส่วนราชการ
มีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้
และทรพัยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การเรยีนรู้
ฝ ังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ เป็นต้น

ความรู้แฝงหรือความรู้โดยนัย 
(Tacit Knowledge) 

เป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ติดอยู่กับ
ตัวคน อาจจะเรียกว่าเป็นทักษะ (Skill) เฉพาะตัวของบุคคลน้ันๆ 

ความรู้แบบชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) 

เป็นความรู้ที่สามารถน�ามาถ่ายทอดได้ชัดเจน 
เช่น ความรู้ที่จัดท�าเป็นหนังสือ สื่อต่างๆ เป็นต้น

	 นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทออกเป็นความรู้เฉพาะด้าน	เช่น	ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์	ความรู้ด้านกฎหมาย
และความรูด้้านวิศวกรรม	 เป็นต้น	หรอืแบ่งเป็นความรู้ส่วนบคุคลและความรู้ขององค์กร	ไปจนถึงความรูใ้นองค์กรและ
ความรู้นอกองค์กร	กล่าวได้ว่าการจัดประเภทของความรู้สามารถท�าได้หลากหลายแนวทางขึ้นอยู่กับความต้องการ 
น�าความรู้ในมุมมองหรือมิติใดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคลหรือองค์กร	

แม้ว่าความรู้ไม่สามารถตีมูลค่าได้อย่างชัดเจนเหมือนทรัพย์สินทั่วไป	แต่ในทางเศรษฐศาสตร์สามารถวัดความรู้
ออกมาเป็นตัวเงินในลักษณะของทุนทางปัญญา	(Intellectual	Capital)	หรือ	ทุนมนุษย์	(Human	Capital)	ซึ่งเมื่อใช้
ค�าว่า	“ทุน”	ก็ย่อมสื่อถึงทรัพย์สินอันมีค่าที่แปลงเป็นมูลค่าได้		โดยการแปลงค่าของความรู้ออกมาเป็น	“ทรัพย์สินทาง
ปัญญา”	 ในรูปของสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิที่เป็นทรัพย์สินของผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งที่มีการคิดค้นขึ้นมาเพ่ือ
ต่อยอดเชงิพาณิชย์	ความรูจ้งึเป็นทรพัย์สนิอย่างหน่ึงทีม่กีารจดัการได้	และการจดัการความรูท่ี้ดจีะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
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Word Power

Transactional 
Knowledge 

Management 
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ ที่ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ (IT) เป็นเคร่ืองมือสนับสนุน  
เช่น Frequently Asked Questions 
(FAQs) หรอื ค�าถามท่ีพบบ่อย ซึง่รวบรวม
ค�าถาม/ค�าตอบที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ต้องการรู ้ เพ่ือให้ผู ้ท่ีต้องการ
ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้นด้วยตัวเอง 

Analytical 
Knowledge 

Management 
การสร้างองค์ความรูใ้หม่จากการวิเคราะห์
ข้อมลูและความรูท้ีม่อียู่เดมิ โดยการจดักลุม่
และเชือ่มโยงความสมัพันธ์ของข้อมลูท่ีมอียู่
เป็นจ�านวนมากแล้วสังเคราะห์เป็นองค์
ความรูใ้หม่ เช่น การวิเคราะห์พฤตกิรรมของ
ลูกค้าจากประวัติการซื้อสินค้า เพ่ือน�ามา
ท�าโปรแกรมส่งเสริมการขาย

Asset 
Management 

การให้ความส�าคัญกับความรู้ในฐานะ
สินทรัพย์ขององค์กรท่ีสามารถก่อให้
เ กิดประโยชน์และผลตอบแทน เช่น
การบริหารสินทรัพ ย์จากความรู้ ใน 
รูปของสิทธิบัตรและลิขสิทธิ ์

Process Based 
Management 

การจัดการความรู้ที่ให้ความส�าคัญกับ
การเรียนรู้จากกระบวนการต่างๆ เช่น 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
และการปรบักระบวนการธรุกจิ (Business
Process Reengineering)

Developmental 
Knowledge

Management 
การจดัการความรูท่ี้เน้นกระบวนการเรยีนรู้  
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้  และ
การพัฒนาบคุลากร เช่น การสร้างชุมชน
การเรียนรู ้  และการสร ้างสื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย

Innovation and 
Knowledge Creation 

การสร ้างความรู ้และผลักดันให ้ เ กิด
ผลลัพธ ์ในเชิงนวัตกรรมที่ก ่อให ้ เ กิด
การเรียนรู ้และความคิดสร้างสรรค์ใน
การ พัฒนาสินค ้ าและบริการ  หรื อ 
กระบวนการใหม่ๆ เช่น การวิจยัและพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ สินค้า 
บริการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

จะเห็นว ่าการจัดการความรู ้สามารถท�าได ้ในหลายมิติและหลายรูปแบบ 
เช่น การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ การวิเคราะห์เพ่ือถ่ายทอด
และน�าเสนอองค์ความรู ้ การสร้างกระบวนการเรียนรู ้ในรูปแบบของการประชุม 
การระดมความคิดเห็น หรือการให้ผู ้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น 
ในความเป็นจริงหลายองค์กรมีการด�าเนินกิจกรรมในลักษณะของการจัดการความรู้
อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการจัดการความรู้หรือไม่ ทั้งนี้จุดเน้นของการจัดการ
ความรู ้อยู ่ที่  “การสามารถน�าความรู ้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นส�าคัญ”

บทบาทของ 
OKMD กับ
การจัดการ
ความรู้ 

จากชื่อของ OKMD ที่ประกอบข้ึนจากค�าว่า
Knowledge Management (การจดัการความรู)้ and 
Development (การพัฒนา) ได้ชี้ถึงบทบาทของ
หน่วยงานที่ท�างานด้านการจัดการความรู ้และ
พัฒนาองค์ความรู ้ เป ็นหลัก ท่ีผ ่านมา OKMD 
มีผลงานด้านการจัดการความรู้มากมาย ไม่ว่าจะ
ผ่านทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ
ของห ้องสมุดมี ชี วิต  ซึ่ ง เป ็น ท่ี รู ้ จั ก กันในชื่ อ 
อทุยานการเรยีนรู ้(ทเีคพาร์ค) หรอืสถาบนัพิพิธภณัฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เป็นการจัดการ 
ความรู ้และการน�าเสนอองค ์ความรู ้ผ ่านสิ่ งที ่
ปรากฏทางกายภาพ คือ หนังสือ สื่อองค์ความรู ้
นิทรรศการและกิจกรรมถ ่ายทอดองค ์ความรู ้
รูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ OKMD ยังมีบทบาทใน
การสร้างกระบวนการเรยีนรูใ้ห้แก่กลุม่เป้าหมายต่างๆ 

2.1.

3. 4. 5.

6.

ในบทความเรื่อง “The Knowledge 
Management Spectrum - Understanding
the KM Landscape” โดย Binney D.
(2544) ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal 
of Knowledge Management สรุปว่า
การจัดการความรูแ้บ่งได้เป็น 6 ลกัษณะ 

แนวคิด
การจัดการความรู้

ทัง้ในรปูแบบของการจดัอบรม สมัมนา และการลงพ้ืนที่
ท�างานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา ท้องถ่ิน และ 
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เพ่ือถ่ายทอดกระบวนการ 
เรียนรู ้ที่เป็นความรู ้เฉพาะของ OKMD อันได้แก่  
ศนูย์ความรูกิ้นได้ และการเรยีนรูต้ามหลกัการพัฒนา
สมอง (Brain-based Learning) 

ส�าหรับทิศทางของการจัดการความรู้ในมิติใหม่
ที่  OKMD ให ้ความสนใจ และจะน�ามาใช ้ใน
การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และลดความเหลื่อมล�้าของการเข้าถึงองค์ความรู้ 
คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ แพลตฟอร์มดิจิทัล 
โดยให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมการจัดการความรู้
ที่ ทันยุคทันสมัย เข้าถึงง่ายและเป็นเทคโนโลยี
ที่เหมาะกับคนยุคดิจิทัลท่ีสามารถใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

WORD POWER

SCAN QR CODE
 เพื�อรับฟัง audio text

5W



One of a kiNd

ก า ร เ รี ย น รู ้ จ า ก ก า ร ล ง มื อ
ปฏิบั ติจริง เพ่ือให้เข ้าใจถึง
สาเหตุ น�าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาวิธีการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การให ้ผู ้ ท่ีมีประสบการณ  ์
มากกว่าหรือผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น 
เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ผู้เริ่มต้นใหม ่
หรือผู้ที่ต้องการปรับปรุงวิธีการ 
ท�างานให้ดีขึ้น

เครื่องมือจัดการความรู ้ ใน 
หน่วยงานซึง่ช่วยรวบรวมข้อมลู
ทีจ่�าเป็นให้พร้อมใช้งาน ช ่วย
ค ้นหาข ้อมูล/ไฟล์งาน และ
แสดงสถิติการใช้องค์ความรู ้
ของหน่วยงาน

การจัดกลุ ่มพูดคุยหรือเสวนา
เพ่ือแบ่งป ันข ้อมูลความรู ้ที่ 
แต ่ละคนมีอยู ่  มี เป ้าหมาย
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ 
การเรียนรู้ร่วมกัน

ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกหน่วยงาน 
ซึง่ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา ให้แนวทาง 
และแนะน�าเคร่ืองมือการท�างาน 
ที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน

แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูล
สภาพอากาศ อุณหภูมิ และ
พ้ืนท่ีฝนตกในประเทศไทย รวมถึง
แจ้งข้อมูลการออกปฏิบัติการ
ฝนหลวงส�าหรับเกษตรกร

ซอฟต์แวร์จัดการความรู้ซึ่งเน้น
การรวบรวมค�าถาม/ค�าตอบท่ี
พบบ่อย และวิธีการแก้ปัญหา
ให้แก่ลูกค้าของหน่วยงานเป็น
หลัก  

ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน
หน่วยงาน รองรับการแบ่งปัน 
จัดเก็บ และเข้าถึงองค์ความรู้
ได้สะดวกจากทุกที่ ในทุกเวลา

การสบัเปลีย่นบคุลากรไปท�างาน 
ในหน่วยงานอื่นภายในสาย
งานเดียวกันหรือข้ามสายงาน 
เ พ่ือให ้ เ กิดการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ของ
ทั้งสองฝ่าย

แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น โดย OKMD 
ซึ่งน�ำเสนอควำมรู ้ สร้ำงแรง
บันดำลใจ และกระตุ้นควำม
คิดสร้ำงสรรค์ที่ต ่อยอดเป็น 
อำชีพได้ให้แก่เด็กและเยำวชน

การเรียนรู้จากความส�าเร็จและ
ความผิดพลาดจากการด�าเนิน
งานท่ีผ่านมา เพ่ือหาแนวทาง
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุดส�าหรับ
งานถัดไป

ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์
ที่ ใ ห ้ ผู ้ ใ ช ้ ง านสามารถ ใช  ้
แอปพลิ เคชัน เดี ยวในการ
เข้าชมข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ 
ทุกแห่งในเครือข่าย

ActioN LearniNg

Best Practice CoachiNg Dialogue External CoNsultant

FoNluang+ Guru Helpman Intranet

Job RotaTioN Knowledge plus LessoN Learned Museums Pool

A-Z

การเรียนรู้จากตัวอย่างหรือวิธี 
ท่ีดีทีส่ดุในเรือ่งน้ัน  ๆเพ่ือประยุกต์
ใช้ในการท�างานอื่นให้บรรล ุ
เป้าหมายในระดับสูงสุด

knowledge 
management
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เครื่องมือจัดการแหล่งความรู้ที่เป็นเอกสาร/
ไฟล์เอกสาร โดยการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ 
PDF พร้อมตัวช่วยค้นหาเอกสารและแก้ไข
ข้อมูลในเอกสาร

“กระดานเศรษฐี : เกษตรกร
มี โอกาส” แอปพลิเคชันท่ี
ช่วยค�านวณต้นทุนการผลิต 
สินค ้าเกษตร และให้ข้อมูล
ตลาดสินค้าเกษตรในแต่ละ
พื้นที่

“เพ่ือนช่วยเพ่ือน” การให้หรือ
ขอรับค�าแนะน�าจากบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีประสบความส�าเร็จ
ในเรื่องนั้นๆ เพื่อน�าไปประยุกต์
ใช้ในหน่วยงาน

แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูล
ร้านอาหารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมถึงแสดงวธีิการ
เดินทางไปยังร้านที่ต้องการ

การเรยีนรูร่้วมกันหลงังานส�าเรจ็ 
เป ็นกิจกรรมที่สมาชิกในทีม
ประชุม / พูดคุย กันหลั งจาก
ท�างานส�าเร็จไปแล้วระยะหนึ่ง
เพ่ือทบทวนย้อนหลังเก่ียวกับ
งานนั้นๆ

การถอดความรู ้ ท่ีฝ ังลึกใน
ตัวบุคคล โดยให้ผู้ที่มีความรู้
หรอืมีประสบการณ์เป็นผู้เล่า
เรื่อง และมีการบันทึกเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ

ซอฟต์แวร ์ ท่ีช ่วยให้การเก็บ
รวบรวมและแบ่งปันความรู้ใน
หน่วยงานเป็นเรือ่งง่ายและสนุก 
ใช้งานง่าย และรองรับไฟล์งาน
หลากหลายรูปแบบ

โซเชียลมีเดียแบบเฉพาะกลุ่ม 
ส�าหรบัสมาชกิใช้แบ่งปันความรู้ 
ประชุมออนไลน์ ติดตามความ
คืบหน ้าของแผนงาน เ ก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ส่วนบุคคล 
และอื่นๆ

แพลตฟอร ์มส� ำหรับสร ้ ำง 
Decision Tree ซึง่เป็นเครือ่งมือ 
ให ้ ข ้ อมู ล /ค� ำแนะน� ำแบบ
โต้ตอบกันได้ (Interactive 
Guide) เพื่อช่วยแก้ปัญหำด้ำน
เทคนิคให้แก่ลูกค้ำ

คณะท�ำงำนซึ่งไม่ได้อยู ่ในท่ี
เดียวกัน แต่มีกำรแลกเปลี่ยน
ข ้อมูล หำรือ และตัดสินใจ
ร ่วมกันผ ่ำนเครือข ่ำยและ
แพลตฟอร์มต่ำงๆ โดยไม่มี 
ข้อจ�ำกัดด้ำนสถำนท่ีและเวลำ

แหล ่งข ้อมูลข ่าวสารด ้าน
การบริหารจัดการน�้า เช ่น 
ปริมาณน�้าฝน ปริมาณน�้าท่า 
และปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้า 
เ พ่ื อ เ ต รี ย ม ก า ร รั บ มื อ ภั ย
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

แอปพลิเคชันน�ำเท่ียวจังหวัด
ในกลุ่มภำคเหนือตอนบน ซึ่ง
รวบรวมข้อมลูสถำนท่ีท่องเท่ียว 
ร ้ำนอำหำร ท่ี พัก โรงแรม 
กิจกรรมที่น่ำสนใจ และวิธีกำร
เดินทำง

ภาษาที่ใช ้ในการเก็บข ้อมูล
และแสดงผลข้อมูล เหมาะ
ส�าหรับการดูข้อมูลหรือเรียกใช้
ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
เช่น ระบบเครือข่ายในองค์กร
เพื่อจัดการเรียนรู้

Nuance Power PDF 
Advanced

OAE RCMO Peer Assist Q Restaurant Retrospect

StOrytelliNg Unity

Zoho CoNNectYoNyx

Virtual Team

WMSC

Trip NorthErn

XML
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ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ท่ั ว โ ล ก ร ว ม ท้ั ง
ประเทศไทยรู้ดีว่าต้นทุนของท้องถ่ิน เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติ  วิ ถีชี วิต  และ
ภูมิป ัญญาชาวบ ้านหรือภูมิป ัญญา 
ท้องถิ่น (Local Wisdom) สามารถน�ามา 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของชมุชนได้อย่างย่ังยืน แต่เคยสงสยัไหม
ว่าภูมิปัญญาและความรู้ท่ีถูกส่งต่อจาก 
คนรุ่นก่อนมาถึงเราครบถ้วนและถูกต้อง
ไหม?  

ความรูท้ัง้หลายในโลกนีม้อียู่ 2 รปูแบบ 
คือ  ความรู ้ ชัดแจ ้ง  จ�าพวกความรู ้ 
ในหนังสือ บันทึก หรือเอกสารต่างๆ และ
ความรู้แฝง หรือ ความรู้โดยนัย ซึ่งเป็น
ความรู้ท่ีอยู่ในคน เป็นความรู้เฉพาะตัว 
และเฉพาะเรือ่ง ดงัน้ันกระบวนการจดัการ 
ความรู ้ หรือ Knowledge Management 
Process: KM Process จึงเป็นตัวช่วยให้
เกิดการถ่ายเทความรู้ที่ถูกน�ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย

ส� ำ นั ก ง ำ น บ ริ ห ำ ร แ ล ะ พั ฒ น ำ 
องค์ควำมรู ้(องค์กำรมหำชน) หรอื OKMD  
มีกำรท�ำงำนร่วมกับภำคี เครือขำ่ยใน 
หลำยพ้ืนที่ของประเทศไทย เ พ่ือใช ้
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เปลี่ยนต้นทุน
ท ้อง ถ่ินให ้กลำยเป ็นองค ์ควำมรู ้ ที่ 
พร ้อมส�ำหรับกำรน�ำไปท�ำมำหำกิน 
ทีส่อดคล้องกับบรบิทของแต่ละพ้ืนท่ี โดยมี
ขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้

จัดการความรู้ ... สู่ชุมชน
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ขั้นตอนที่ 1 : 
ชุมชนรู้จักตนเอง

ศูนย์ความรู ้ กินได ้และคนในท้องถ่ิน 
ร ่วมกันวิเคราะห์และคัดเลือกต้นทุน 
ท ้อง ถ่ินที่ อ ยู ่ ในรูปแบบต ่างๆ เช ่น 
ทรัพยากรท ้อง ถ่ิน  ประ เพณี  หรื อ
ภูมิปัญญาที่มีศักยภาพในการท�าเงิน 
ของแต่ละท้องท่ี โดยโจทย์ที่ถูกเลือก 
มาจัดท�าเป ็นองค ์ความรู ้มักจะเป ็น  
Product Champion หรือ สินค้าโดดเด่น
ของแต่ละพื้นที่
ตัวอย่าง
 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ. อบุลราชธาน ี
 ผ้าทอกะเหรี่ยง จ. แม่ฮ่องสอน
 ข้าวหอมมะลิ จ. สุรินทร์

ขั้นตอนที่ 2 :  
เสาะหาความรู้

ชุมชนรวบรวมความรู้ที่ เกี่ยวข้องซึ่ ง
กระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ใน 
รูปแบบที่หลากหลาย 
ตัวอย่าง
-  การจดบันทึก บันทึกเสียง หรือบันทึก 
                    ภาพการถา่ยทอดภมูคิวามรูจ้ากปราชญ ์
    ชาวบ้านและคนทำาอาชีพ 
    การถ่ายเอกสารจากหนังสือหรือแผ่นพับ 

ขัน้ตอนที ่3 :  
เปล่ียนความรู้เป็น
องค์ความรู้
นำ�คว�มรู้ท่ีได้ม�เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ 
เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่จะนำ�องค์คว�มรู้ 
ไปประกอบอ�ชีพ
ตัวอย่าง
-   คว�มเป็นม�ของอ�ชีพ     
-   คว�มรู้/ทักษะที่ต้องใช้
-   เงินลงทุนที่ต้องเตรียม
-   แรงง�น/อุปกรณ์/วัตถุดิบที่ต้องใช้ 
-   ขั้นตอนก�รลงมือทำ�    
-   ก�รตั้งร�ค�และก�รตล�ด

ขั้นตอนที่ 4 :  
ตรวจสอบความพร้อม

นำ�องค์คว�มรู้ที่ จัดทำ�ม�ตรวจสอบ
คว�มสมบูรณ์และคว�มถูกต้องกับ
เจ้�ของคว�มรู้และผู้ เชี่ยวช�ญ ก่อน
จะแปลงร่�งองค์คว�มรู้ทำ�ม�ห�กิน
ให้เป็น “กล่องคว�มรู้กินได้” โดยเพิ่ม
ตัวอย่�งวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ตัวอย่�ง
บรรจุภัณฑ์  และสื่อคว�มรู้ เพิ่มเติม 
เช่น หนังสือ แผ่นพับ คลิปวิดีโอ เพื่อ
ให้ เป็นสื่อองค์คว�มรู้แบบเบ็ดเสร็จ  
(One-Stop Service Knowledge) ที่
พร้อมสำ�หรับก�รนำ�ไปศึกษ�ด้วยตนเอง
ตัวอย่าง
-   ก�รเลี้ยงปล�ในน�ข้�ว 
-  ง�นปักลูกเดือย ภูมิปัญญ�บนผ้�ทอ    
    กะเหรี่ยง
-   ก�รท่องเที่ยวค�ร์บอนต่ำ�
-   เครื่องจักส�นล้�นน�เสริมมงคล

-   ธุรกิจ Catering ขนมไทย

ขั้นตอนที่ 5 :  
องค์ความรู้สู่อาชีพ

นำ�องค์คว�มรู้ ไป เผยแพร่ ให้คนใน 
ท้องถิ่นนำ�ไปใช้ในก�รทำ�ม�ห�กิน
ตัวอย่าง
-  ช้ันหนังสือทำ�ม�ห�กินและกล่อง 
     คว�มรู้กินได้ ในศูนย์คว�มรู้กินได้
-  เว็บไซต์ www.okmd.or.th/know- 
    ledge-box-set/articles
-   นิทรรศก�รหมุนเวียน 
-   Workshop สร้�งอ�ชีพ

-   ง�นมหกรรมคว�มรู้สร้�งอ�ชีพ

ขั้นตอนที่ 6 :  
กลับมาเล่าสู่กันฟัง

เชิญคนที่นำ�องค์คว�มรู้ไปใช้ให้กลับม�
แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ซึ่งกันและกัน 
เพื่อเปิดรับคว�มรู้ ใหม่  นำ�ข้อมูลไป 
สร้�งเป็นองค์คว�มรู้ใหม่ รวมถึงนำ�ไป
พัฒน�ต่อยอด และสร้�งวัฏจักรแห่ง 
ก�รเรียนรู้ให้กล�ยเป็นวิถีชีวิตของผู้คน
ตัวอย่าง
-  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ 
    ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

-   ก�รเสวน�และประชุมกลุ่มย่อย 

OKMD มุ่งหวังว่าการจัดการความรู้สู่ชุมชนจะเกิดผลในการพัฒนางาน พัฒนา
คน และพัฒนาชุมชนให้เติบโต พร้อมท้ังช่วยสร้างงานในท้องถ่ิน และเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวและยั่งยืน
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เนน้กระบวนการท�างาน
ใกลช้ดิพันธมติร

 

OKMD เเละ ธ.ก.ส. 
รว่มสนบัสนุนเกษตรกร

แผนยุทธศาสตร์และ

กลยุทธ์การจัดการความรู้

การเกษตรชุมชน

ขายภายในประเทศ ผู้ซื้อต่างประเทศ

ศูนย์ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน

แหล่งความรู้ (OKMD)    เกษตรกร       แหล่งเงินทุน (ธ.ก.ส.) 

แหล่งเงินทุน (ธ.ก.ส.) 

แหล่งความรู้ (OKMD)   

SMAEs

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจดังเช่น
ปัจจบุนั กลุม่คนและกลุม่อาชพีท่ีไม่อาจปรบัตวัได้ทัน โดยเฉพาะ
กลุม่เกษตรกร ย่อมต้องเผชญิกับปัญหามากมาย เช่น ต้นทุนทีเ่พ่ิม 
สูงขึ้น การแข่งขนัรนุแรงทางการตลาด หนีน้อกระบบ ฯลฯ จึงจ�าเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะต้องเร่งพัฒนาให้กลุ่มอาชีพเหล่าน้ีมีความรู้และ 
ทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และสามารถแก้ปัญหา 
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลอืจากภาครฐัเพียงอย่างเดยีว

ภายใต ้แนวคิดข ้างต ้น OKMD ได ้ด�า เนินโครงการ 
ศูนย์ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการองค์ความรู ้ชุมชน 
ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เพื่อยกระดับสมรรถนะวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
ภาคเกษตรให้เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ
กระบวนการเรียนรู ้และแหล่งเรียนรู ้ โดยมีลูกค้าของ ธ.ก.ส. 
เป็นกลุ่มน�าร่อง

SMAEs

SMAEs

EXPRESS
DELIVERY

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเกษตรกร 

DECODE

ถอดรหัสกระบวนการจัดการความรู้
ในชุมชนเกษตรกร

ภารกิจของศูนย์ยุทธศาสตร์ฯ
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• ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาความต้องการเฉพาะของชุมชน

กลุ่มเป้าหมายและบูรณาการ 
กรอบแนวคิดทางวิชาการแกนกลาง 

เข้ากับความต้องการเฉพาะของชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมระหว่าง ธ.ก.ส. และตัวแทนชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย

• ขั้นตอนที่ 4
จัดให้มีการวิพากษ์กลยุทธ ์

การบรหิารและจดัการองค์ความรู้
ชมุชน โดยผู้เชี่ยวชาญและ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

• ขั้นตอนที่ 5
พัฒนาต้นแบบการ 

พัฒนากลยุทธ์การบริหารและ
จัดการองค์ความรู้ชุมชน

• ขั้นตอนที่ 2
ออกแบบองค์ประกอบและกระบวนการ

พัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร 
และจัดการองค์ความรู้ชุมชน

• ขั้นตอนที่ 3
จดัอบรมเชงิปฏิบตักิาร 

(Workshop) เพื่อก�าหนดกลยุทธ์
การบริหารและจัดการองค์ความรู้

ชุมชน

DECODE

KM เกษตรกร 

ม็คเขไ

ายชไม็คเขไ

นดเีด

   community

บูรณาการการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ

การจัดการแหล่งเรียนรู ้
ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน

เกิดวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบด้านการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้และ

แหล่งเรียนรู้

เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ด้านการจัดการกระบวนการ

เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่

เกิดแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้าน

การจัดการกระบวนการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ 

ผลทีไ่ด้รับจากการถอดรหัส
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กระดูกสันหลัง 4.0

เป็นยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีการน�าเครื่องจักรมาใช้ในการผลิต 
สนิค้าจ�านวนมากส�าหรบัตลาดขนาดใหญ่ 
เป็นช่วงเปลีย่นผ่านจากสงัคมเกษตรกรรม
สู่สังคมอุตสาหกรรม

เป็นยุคของการสร้างและขับเคล่ือน 
สังคมด้วยนวัตกรรม

SCAN QR CODE
เพื่อชมไฟล GIF

โลก 4 ยุคของ Alvin Toffler

เป็นยุคของการเชื่อมโยงและเข้าถึง 
ระบบ IT ได้ทุกที่ โดยมีเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม 
เข้ ามารองรับ เ กิด เป็นชุมชนและ 
เครือข่ายซึ่งนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

อาชพีเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา จดัเป็นวิชาชพีเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มอืง 
มาตัง้แต่สมยัโบราณ ด้วยความทีไ่ทยหรอืสยามเป็นประเทศอูข้่าวอูน่�า้ 
ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนท่ีราบลุ่มและมีทรัพยากรดินอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อ 
การเพาะปลกู ดงัทีย่งยุทธ แฉล้มวงษ์ (2558) ได้กล่าวว่า เกษตรกรรม
คือแหล่งจ้างงานท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศคือเกือบ 1.5 ล้านคน หรือ
มากกว่าร้อยละ 35 ของการจ้างงานทั้งหมด 

ทว่าในความเป็นจริง ชาวนาไทยถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า
คนกลางท่ีกดราคาพืชผลมายาวนาน ประกอบกับตัวเกษตรกรขาด
ความรู้ในการเพิ่มผลผลิต มีอัตราการใช้เทคโนโลยีต�่า แต่ใช้สารเคมี
อันตรายจ�านวนมากทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพ 
เพาะปลกูไม่ได้ผล อกีทัง้นโยบายรฐัหลายยุคสมยัไม่เอือ้ต่อเกษตรกร 
ท�าให้เกษตรกรตกอยูใ่นวังวนความยากจน คณุภาพชวีติต�า่ และกลาย
เป็นภาคการผลิตท่ีแรงงานรุ ่นใหม่ไม่สนใจ น�ามาสู ่ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรดังเช่นปัจจุบัน

หากเร่ิมนับกันที่ 1.0 ซึ่งหมายถึงยุคเกษตรกรรม 
2.0 คือยุคอุตสาหกรรม และ 3.0 คือยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ยุค IT) ยุค 4.0 ก็คือ
โลกหลังยุค IT หรือยุคนวัตกรรม ทิศทางที่โลกเคลื่อน
ไปน้ีได้ผลักดันให้ทุกวงการต้องเคลื่อนไหวตาม 
ไม่เว้นแม้แต่ภาคการเกษตรท่ีดูเหมอืนจะเก่ียวข้องกับ 
IT น้อยท่ีสุดก็ยังจ�าเป็นต้องปรับตัว โดยการพัฒนา 
องค์ความรูท้ีจ่ะช่วยเปลีย่นชาวนา 1.0 ให้เดินหน้าไปสู่ 
Smart Farmer หรือชาวนา 4.0

ยุค 1.0 (First Wave)
คลื่นลูกที่หนึ่ง

เป็นคลื่นลูกแรกของมนุษยชาต ิ
มีจุดเร่ิมต้นจากวันที่มนุษย์เริ่มหยุด 
ออกเดินทางเพ่ือล่าสัตว์หันมาลงหลัก 
ปักฐานท�าการเพาะปลกูและ  การปศสุตัว์ 
ท�าให้เกิดการรวมกลุม่ ก่อก�าเนิดสงัคม 
พัฒนาสู ่การสร ้างวัฒนธรรมและ 
การสัง่สมองค์ความรู้

ยุค 3.0 (Third Wave)
คลื่นลูกที่สาม 

ยุค 2.0 (Second Wave)
คลื่นลูกที่สอง 

ยุค 4.0 (Forth Wave)
คลื่นลูกที่สี่

Nextpert 

จากชาวนา 1.0 
ถึง Smart Farmer
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การจัดการความรู้ 
มุ่งสู่ Farmer 4.0

เราลองมาเรยีนรูจ้ากแนวทางการจดัการความรูแ้ละการใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ 
ที่น�าไปสู่การสร้าง Smart Agriculture ในเกษตรกรญ่ีปุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 รูปแบบ ดังนี้

Cultivation Support Solutions: 
แนวทางสนับสนุนการเพาะปลูก

 การบริหารจัดการข้อมูลการเกษตร
 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมทาง
การเกษตร เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง 
และความชืน้ รวมถึงการบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก
การลดต้นทุนทางการเกษตรโดยใช้
ระบบ IT

Sales Support Solutions: 
แนวทางสนับสนุนทางการตลาด 

ระบบคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู ่
ตลาด
ระบบประมาณการราคาตลาด
ระบบลดภาระแรงงานในฟาร์ม

Operational Support Solutions: 
แนวทางสนับสนุนการด�าเนินการ 

การใช้โปรแกรมการจัดการด้านงาน
บัญชี
การเชือ่มโยงฐานข้อมลูกับกรมอุตุนิยม 
วิทยาด้านสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
และแมลงศัตรูพืชเพ่ือบริหารจัดการ
ด้านการประกันภัย

Precision Farming: 
การเกษตรกรรมความแม่นย�าสูง 

การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GPS) 
ในการตดิตามความเคลือ่นไหวในฟาร์ม

Agricultural Robots: 
การใช้ระบบหุ่นยนต์ทางการเกษตร 
เต็มรูปแบบ

การน�าระบบควบคมุเครือ่งจกัรอตัโนมตัิ 
(Autopilot) หรือโดรนมาใช้ในฟาร์ม
การใช้ระบบหุ่นยนต์พาหนะในฟาร์ม 
ตั้งแต่การเพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยว

02

01 

04

05

03 

แม้ชาวนารุ่นใหม่ต้องเผชิญกับปัญหา
มากมายและหลากหลายกว่าเมื่อเทียบกับ
ชาวนาสมัยก ่อน ไม ่ว ่าจะเป ็นสภาพ
ภูมอิากาศเปลีย่นแปลง แมลงศตัรพืูชดือ้ยา 
หรือดินเสื่อมสภาพ ทว ่าชาวนา 4.0  
มีข้อได้เปรียบตรงที่มีชีวิตอยู่ในโลกยุค 4.0 
ทีเ่ครือ่งไม้เครือ่งมอือ�านวยความสะดวกได้รบั
การพัฒนาถึงขีดสดุ อกีทัง้ยาปราบศัตรูพืช 
และปุ๋ยชีวภาพก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึน
กว่ายุคปุ๋ยเคมี ท่ีส�าคัญระบบ IT ท�าให้
ชาวนา 4.0 สามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้ ซึ่ง 
แตกต่างจากชาวนา 1.0 2.0 และ 3.0 ท่ี 
การถ่ายทอดองค์ความรูยั้งไม่มปีระสทิธิภาพ
เทียบเท่าปัจจุบัน

ป ัญหาหลักมี เ พียงประการ เดียว 
คือ ชาวนาจะมีกลยุทธ ์ใดเพ่ือเข ้าถึง 
องค์ความรู ้ดังกล่าว ซึ่งหากท�าได้อย่าง 
เต็มรูปแบบประเทศไทยก็จะสามารถ 
เข้าสู่ยุคชาวนา 4.0 หรือ Smart Farmer 
เหมือนนานาอารยะประเทศได้ในที่สุด 

Nextpert 

เกษตรกรไทย
ใน Digital 
Society
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สถิติวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย 

จำนวนวิสาหกิจชุมชน 83,613 แห่ง

จำนวนสมาชิกวิสาหกิจ 1,438,936 ราย

ประเภทวิสาหกิจที่ขอจดทะเบียนมากที่สุด 

อ้างอิง : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560 (ไม่รวมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

อ้างอิง : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560

อันดับจังหวัดที่มีการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนมากที่สุด

กสิกรรม        24,675 แห่ง

การผลิตปศุสัตว์   19,771 แห่ง

การแปรรูปอาหาร 10,874 แห่ง

ปัจจัยการผลิต 10,046  แห่ง

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/

เสื้อผ้า   8,892 แห่ง

อ้างอิง : www.otoptoday.com และ กรมพัฒนาชุมชน  

อ้า
งอ

ิง 
: ก

รม
พัฒ

นา
ชุม

ชน
 

 

GDP ภาค
การเกษตร

10%

รวมมิตรข้อมูลสถิติ
ด้านการเกษตร

ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร พ.ศ. 2549-2558 
(หน่วย : ล้านไร่)

รายได้ รายจ่าย และหนี้สินของครัวเรือนการเกษตร 
(หน่วย : บาท/ครัวเรือน)

151 151 151 151 152 152 149 149 149 149เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร

เนื้อที่ของตนเอง 107 91 76 72 72 73 71 71 71 71

เนื้อที่ของคนอื่น (เช่าผู้อื่น 

รับขายฝาก ได้ทำฟรี)
43 60 75 79 79 79 77 77 77 77

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

2554

2556

2558

รายได้ทาง
การเกษตร

รายได้นอก
การเกษตร

รายจ่ายทาง
การเกษตร

รายจ่ายนอก
การเกษตร ขนาดหนี้สิ้น

142,039 

148,240 

157,373

100,326 

120,063 

143,192

84,190
 

99,770 

100,281

113,258 

130,185 

146,805

59,808

82,572

117,346

อ้างอิง : กรมส่งเสริมการเกษตร (2560)

มูลค่าภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP)
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2,184 รายการ

ผ้าทอและ
เครื่องแต่งกาย

GDP นอกภาค
การเกษตร

90%

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
OTOP รวมทั้งสิ้น 
6,046 รายการ

ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP 
สร้างมูลค่า 1.252 แสนล้านบาท

2560 

 
2559

คาดว่ามีมูลค่า 1.377 แสนล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
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ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร

GDP
5,769,577

848,689

8,227,614

GDP
9,076,303

1,421,961

10,935,442

GDP
12,357,403

1,192,671

12,480,180

GDP
13,672,851

5,267,853

501,725

2545 2550 2555 2558 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

420  รายการ

เครื่องดื่ม

244  รายการ

ของใช้ ของประดับ ของที่ระลึก

952  รายการ
   

   

   จ
ำนวนผูล้งทะเบียนเกษตรกร

   
   

    
  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 

7,9
42,582 ครัวเรือน

ขอนแกน่ 

ครัวเร
อืน 323,309   

3.  

นครราชสีมา

ครวัเรอืน364,445

2.

อบุลราชธานี

390,570 

1.

ครัวเรือน

จังหวัดที่มีครัวเรือน
การเกษตรมากที่สุด 
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การจัดการความรู้ หรือ Knowledge 
Management (KM) มีความส�าคัญต่อ
องค์กรอย่างไร? ท�าไมต้องจัดการความรู้? 
ค�าถามนี้คงจะไม่จบส้ิน หากไม่สามารถ
อธิบายให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจว่า KM 
เปน็เรือ่งใกล้ตัวมากกว่าทีค่ิด

ลองนึกถึงสถานการณ์ท่ีพนักงานคนหน่ึงลาออกกะทันหัน 
ความรู ้ในงานท่ีบุคคลน้ันมีอยู ่ย ่อมติดตามเจ้าของไปด้วย 
หากคุณต้องเข้ามารบัหน้าทีแ่ทน คณุจะสานต่องานในต�าแหน่งนัน้ 
ได้อย่างไร หรือกรณีท่ีบริษัทส่งพนักงานคนหน่ึงไปเข้ารับการ
อบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนา ท�าอย่างไรคุณจึงจะได้รับความรู้
นัน้ด้วย 

คงพอมองเห็นภาพแล้วว่า การจดัการความรูม้คีวามส�าคญักับ 
ทุกคนในทุกภาคส่วน ความรู ้ในองค์กร รวมไปถึง ความรู้ท่ี
อยู่ในตัวบุคลากรขององค์กรหากไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่งปันข้อมูลย่อมไม่สามารถน�าความรู้น้ันมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและไม่สามารถสร้างองค์ความรู ้
ใหม่อย่างที่ควรจะเป็น ทั่วโลกจึงหันมาให ้ความส�าคัญกับ 
การจัดการความรู ้ ในฐานะเครื่องมือพัฒนาคน พัฒนางาน 
และยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ ปัจจุบันจึงมี 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย วิชาชีพใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรมที่
เก่ียวข้องกับการจดัการความรูเ้กิดข้ึนมากมายเพ่ือรองรบัแนวโน้ม 
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น

CKO ต�าแหน่งใหม่น่าจับตา
องค์กรภาคเอกชนในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับการจัดการ 

ความรู ้ เ พ่ิมขึ้นมาก เห็นได้จากการเพ่ิมต�าแหน่งงานด้าน 
การบรหิารจดัการองค์ความรูแ้ยกเป็นหน่วยงานเฉพาะเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการความรู้ขององค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความรู้ (Chief Knowledge Officer: 
CKO) คือต�าแหน ่งงานดังกล่าว ซึ่งแตกยอดออกมาจาก
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: 

Next

CEO) ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการระบบการจดัการความรูข้ององค์กร  
โดยการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ
ทัง้ในรปูเอกสารและทีอ่ยู่ในตวับคุลากรแต่ละคน น�ามาจดัระเบยีบ  
จดัเก็บ พัฒนา ให้บรกิาร รวมถึงบ�ารงุรกัษาระบบ เพ่ือให้บคุลากร
ขององค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก

Data Scientist อาชีพมาแรง
Bernard Marr (2558) ได้ให้ค�านิยามของ Data Scientist  

หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลว่าต้องเป็นผู้ท่ีหลอมรวมคุณสมบัติ 
ของนักจัดการข้อมูล (Data Manipulation) นักวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) นวัตกร 
(Innovator) และนักสื่อสารชั้นยอด (Best Communication) 
ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อการจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบ

ผูท่ี้อยากเป็น Data Scientist ต้องเริม่จากทกัษะด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล ร่วมกับทักษะ 
ด้านการวิเคราะห ์ข ้อมูล และทักษะด้านการสื่อสารเพ่ือ 
การน�าเสนอข้อมูล อีกทั้งยังต้องมีวิสัยทัศน์แบบนวัตกรเพ่ือน�า
สิ่งใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล

Semantic Search Engine การจัดการความรู้แห่งอนาคต
สบิกว่าปีมานี ้การพิมพ์ค�าส�าคญั (Keyword) บนเสร์ิชเอนจนิ 

(Search Engine) หรือเครื่องมือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เช่น 
กูเกิล (Google) และ ยาฮู (Yahoo) จัดว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดใน
การค้นพบสิ่งที่ต้องการบนโลกออนไลน์ แต่ในยุคเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูลจ�านวนมหาศาลอยู่ตลอดเวลา  
ท�าให้แนวคิดเรื่อง Semantic Search ซึ่งเป็นการสืบค้นข้อมูลท่ี 

อนาคต
ของการจดัการ
ความ รู้
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เจอข้อมูลดี
ถ่ายเก็บไว้ก่อน

ได้รับเรื่องราวดีๆ 
อย่าลืมส่งต่อนะจ๊ะ

เลือกช่องทางการแชร์

ฉันคือเสิร์ชเอนจินอัจฉริยะ..ลองเลย!
GOOD 

TO SHARE

ตัวอย่าง Semantic Search ของค�าว่า "การ
จัดการความรู้" จะเห็นค�าที่เป็นตัวหนาสีน�้าเงิน 
ซึง่ไม่ตรงกับ ค�าส�าคญั แต่ระบบสามารถเข้าใจได้
ว่าค�าเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับค�าส�าคญัจงึน�ามาแสดงผล
ด้วย นอกจากน้ียังมีการแสดงหัวข้อท่ีบุคคลอื่น 
เคยค้นหา (People also search for) ซึง่ระบบเชือ่ว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สืบค้นไว้ให้ด้วย

Platypus
Wiki

DuckDuckGo

Kngine

Next

1

2

3

องิตามความหมายและค้นหาสิง่ทีส่มัพันธ์กันกลายเป็น 
ทีจ่บัตามองและคาดว่าจะมผีลต่อพฤตกิรรมการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตของเรามากขึ้น

ไกรศักดิ์ เกษร (2554) กล่าวว่า ปัญหาส�าคัญของ
เสิร์ชเอนจินแบบเดิมอยู่ที่การท�าตัวเป็นระบบค้นหา 
ข้อมลูเพียงอย่างเดยีว โดยการดวู่ามคี�าส�าคญัปรากฏอยู่ 
ในเอกสารที่ค้นหาหรือไม่ ถ้าไม่พบข้อมูล เสิร์ชเอนจิน 
จะถือว่าเอกสารน้ันไม่เก่ียวข้อง ท้ังท่ีเอกสารบางรายการ 
อาจมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ก�าลังค้นหาแม้จะไม่มี
ค�าส�าคัญร่วมกันเลยก็ตาม เรียกว่า ความสัมพันธ์เชิง
ความหมาย (Semantic Relationships) จึงเป็นท่ีมา 
ของการพัฒนา Semantic Search Engine หรอืเครือ่งมอื 
ค้นหาข้อมูลเชิงความหมายเพ่ือเติมเต็มจุดบกพร่อง 
ดังกล่าว โดยอาศัยแนวทาง Semant ic-Based 
Knowledge Management หรือการจัดการความรู้
เชิงความหมาย ซึ่งเป็นการจัดการความรู ้ในเชิงลึก 
เพ่ือน�าองค์ความรู้เฉพาะด้านไปใช้งาน รวมท้ังอาศัย 
เทคโนโลยีช่วยท�าความเข้าใจเจตนาของผูส้บืค้นแต่ละคน  
และช่วยตีความความหมายตามบริบท (Contextual 
Meaning) ของค�าส�าคญั ซึง่ขึน้อยู่กับหลายองค์ประกอบ 
เช่น เวลาและสถานท่ี ภูมหิลัง และเหตกุารณ์ทีเ่ก่ียวข้อง
กับค�านั้นๆ เพื่อปรับปรุงผลการค้นหาให้แม่นย�ายิ่งขึ้น

คุยกับเสิร์ชเอนจินผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะ 
ขณะนีโ้ลกเดนิทางมาถึงยุค Web 3.0 (พ.ศ. 2553 - 2563) หรอื Semantic  

Web ซึ่งเป็นเว็บหรือเครือข่ายเชิงความหมายหรือความเกี่ยวข้อง (Semantic 
Network) ที่มี Semantic Search Engine เป็นพระเอก เว็บเชิงความหมาย 
ที่รู ้จักกันดีนอกเหนือจากกูเกิล ได้แก่ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ซึ่งเน้น 
แสดงเนื้อหาที่ “โดนใจ” หรือมีความส�าคัญต่อผู้ใช้เป็นล�าดับแรกๆ บนหน้า 
News Feed โดยอาศัยการวิเคราะห์ฐานข ้อมูลที่ผู ้ ใช ้สร ้างข้ึนจาก 
การกด “ไลค์” และ “แชร์”

อีกไม่นานเราจะก้าวเข้าสู ่ยุค Web 4.0 (พ.ศ. 2563 - 2573) หรือ 
Symbiotic Web ซึ่งเป็นเว็บไซต์ปัญญาประดิษฐ์ (Artif icial Intelligence: AI) 
ท่ีท�างานด้วยตัวเอง เมื่อยุคนั้นมาถึงการใช ้แป ้นพิมพ์ในการค้นหา 
อาจกลายเป ็น เ รื่ อ งล ้ าสมัย  ใน เมื่ อผู ้ ใ ช ้ ง านสามารถออกค� าสั่ ง 
ด้วยเสียงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านผู ้ช ่วยอัจฉริยะ ไม่ว ่าจะเป็น Siri 
บนผลิตภัณฑ์ Apple หรือ Alexa ของ Amazon ไปจนถึง Google Home 
ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับบ้านของตัวเองด้วยเสียง 
     อาจดูเหมือนชีวิตจะง่ายขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีแนวโน้มท�าให้เรา
ต้องเปลี่ยนวิธีการค้นหาจากเดิมที่ใช้ค�าส�าคัญไปเป็นรูปแบบประโยคสนทนา 
มากขึ้น เช่น ขอข้อมูลจังหวัดล�าปาง หรือ พ่ีตูนว่ิงถึงไหนแล้ว เสิร์ชเอนจิน 
ในยุคหน้าจึงต้องสามารถวิเคราะห์ท้ังค�าและประโยคเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
ทีแ่ม่นย�า ส่วนผูใ้ช้งานก็ต้องรูจ้กัสร้างประโยคทีบ่รรดา AI จะเข้าใจและท�าตาม 
ค�าสั่งได้โดยง่าย เรียกว่าต้องปรับตัวทั้งสองฝ่ายเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น  
อ้างอิง : Bits to Blog (2557) 
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จากปัญหาการสูญหายของพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน เมื่อน�ามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้เพ่ือการท�ามาหากินและต่อยอดด้วยกระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ท�าให้ชาวบ้าน 3 รายในชุมชนบ้านบุ่งอุทัย จังหวัดมุกดาหาร สามารถน�าข้าวพันธุ์เนียงกวง ข้าวพันธุ์มะลิด�า และ
ข้าวพันธุ์ดอกดู่มาพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ของชุมชนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างน่าภูมิใจ 

จากการส�ารวจโดยกรมการข้าวพบว่า ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
เคยมพัีนธ์ุข้าวพ้ืนบ้านอยู่ถงึ 1,564 สายพันธ์ุ* แต่ปัจจบุนัพันธ์ุข้าว
พ้ืนบ้านได้สูญหายไปเป็นจ�านวนมาก เหลือเพียงพันธุ์ข้าว 
เชิงพาณิชย์เพียงไม่ก่ีสายพันธุ์ เน่ืองจากการขาดเทคโนโลยี 
ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวและการปลูกข้าวที่เน้นการค้าและ 
การส่งออกเป็นหลัก 

จากปัญหาดงักล่าว วิทยาลยัชมุชนมกุดาหารจงึท�าการศกึษา
วิจัยเพ่ืออนุรักษ์และฟื ้นฟูพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน และจัดเก็บเป็น 
ฐานทรัพยากรพันธุกรรมข้าวท้องถ่ิน โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือ 
การสร้างความต้องการทางการตลาด (Demand) ของพันธุ์ข้าว
พื้นบ้านด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารใช้ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่”  
มาเป็นโจทย์ในการพัฒนาองค์ความรูเ้พ่ือการท�ามาหากินร่วมกับ 
OKMD และได้ผลลัพธ์เป็นองค์ความรู้เพ่ือการท�ามาหากินเร่ือง 
“ชาข ้าวพ้ืนบ้าน” เ พ่ือน�าไปเผยแพร ่ให ้คนในพ้ืนท่ีน�าไป 
ท�ามาหากินต่อไป แต่เ น่ืองจากองค์ความรู ้ ดังกล่าวเป ็น 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนการวิจัยทดลองของวิทยาลัย
ชุมชนมุกดาหารท่ียังขาดข้อมูลส�าคัญท่ีจะสร้างความมั่นใจใน
การน�าไปประกอบอาชีพ OKMD วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
และคนในพ้ืนที่จึงร่วมกันน�าองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอด 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีคาดว่าจะมีอนาคตไกลในตลาด  
โดยมีขั้นตอนดังนี้

*อ้างอิง : ผลการส�ารวจพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรมการข้าว พ.ศ. 2557

5. Test

3. Ideate4. Prototype

2. Define 1. Empathize

ผลิตภัณฑ์
แก้ปัญหา

ความรู้กินได้

น�าเคร่ืองดืม่ชาข้าวพ้ืนบ้านต้นแบบไปให้ลกูค้า 

เป้าหมายทดลองชิม และขอความเห็นเพ่ือน�า

มาปรับปรุง

ทดสอบตลาด
ผลิตสินค้าและน�าไปจ�าหน่ายในจุดขายท่ี 

เหมาะสมและลกูค้าเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย เก็บ

รวบรวมผลตอบรับจากลกูค้าและน�ามาปรับปรุง

พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

น�าสินค้าวางตลาด

 ส�ารวจตลาด
ศึกษาว่าลูกค้าเป้าหมายนิยมซื้อเครื่องดื่ม 
รปูแบบใด ราคาประมาณเท่าไร และควรน�า
สินค้าไปวางขายที่ไหน

ระดมความคิด
หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
“เครือ่งดืม่ชาข้าวพ้ืนบ้าน” โดยใช้กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking 
Process

 จัดท�าต้นแบบ
ทดลองท�าต้นแบบ “เครือ่งดืม่ชาข้าวพ้ืนบ้าน” 
ด้วยการน�าข้าวหลายสายพันธุ์มาผสมกันเพ่ือ
ให้ได้ประโยชน์ รสชาติ และสีสันที่ต้องการ 
แล้วจดสูตรไว้เพื่อท�าครั้งต่อไปให้เหมือนเดิม 
จากนัน้ออกแบบฉลากและบรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะสม

 ที่มา : Design Thinking Process ของ d. school of Scotland University
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13 ปีของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) หรือ OKMD หน่วยงานในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
ได้สัง่สมองค์ความรูไ้ว้มากมาย รวมถึงได้ด�าเนนิการในหลากหลาย
ด้านเพื่อถ่ายทอดทักษะด้านการจัดการความรู้ หรือ KM สู่ชุมชน 

ในรายงานวิจัยเรื่อง General Context of Science, 
Technology and Innovation in Thailand ของที่ประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรอื United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2557)  
ได้กล่าวถึงบทบาทของโครงการ BBL หรอื Brain-based Learning 
และ Training รวมถึงศูนย์ความรู ้กินได้ของ OKMD ในแง่ 
การเป็น Learning Method หรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีส�าคัญ
อันหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทย โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
โครงการดังกล่าว  และให้น�้าหนักในแง่ของหลักสูตรเพ่ือสร้าง 
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศไทย

โครงการ BBL นั้นเป ็นความร ่วมมือระหว่าง OKMD  
กับกระทรวงศึกษาธิการในการเผยแพร่องค์ความรู ้ให้แก่เด็ก
และเยาวชนไทย ทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ไปจนถึงการศึกษานอกโรงเรียน  
ส่วนการส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต OKMD และสถาบัน 
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติร ่วมมือกันจัดการความรู ้และเผยแพร  ่
องค์ความรู้แก่คนวัยท�างาน รวมถึงมีการประสานความร่วมมือ 
กับวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศเพ่ือสร้างศูนย์ความรู้กินได้ที่เป็น
แหล่งเรียนรู ้ส�าคัญด้านอาชีพของคนในชุมชน

13 ปีของ OKMD ได้มกีารแบ่งปันองค์ความรูแ้ละแลกเปลีย่น 
เรียนรู ้ตามกระบวนการจัดการความรู ้ กับภาคีเครือข่ายมา 
อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการน�า Tacit Knowledge ซึ่งเป็นความรู ้
ทีอ่ยู่ในตวับคุลากรของ OKMD มาถ่ายทอดสูส่าธารณะ และการน�า 
Explicit Knowledge ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์องค์ความรู้
ระหว่าง OKMD กับกระทรวงศึกษาธิการ มาเผยแพร่สู่บุคลากร
ทางการศึกษาของไทย รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

เข้าสู่ปีที่ 14 OKMD มีโครงการรวบรวมองค์ความรู้ 13 ปี 
ของ OKMD ทัง้เรือ่ง BBL ศูนย์ความรูกิ้นได้ และโครงการอืน่ๆ อาทิ  
สะเตม็ศกึษา และ วิทยาการหุ่นยนต์ น�ามาจดัท�าเป็นสือ่สารสนเทศ 
ดิจิทัลเพ่ือมุ ่งสู ่ ข้ันตอนท่ี 7 ของกระบวนการจัดการความรู ้  
คือ การเรียนรู ้ให้กระจายสู ่ชุมชนในหลากหลายสาขาอาชีพ 
ประเด็นส�าคัญก็คือ การน�า Explicit Knowledge และ Tacit 
Knowledge ในส่วนกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นทักษะ 
ทีโ่ดดเด่นของ OKMD เผยแพร่สูส่าธารณชนควบคูกั่นไป เพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อันไม่รู้จบ

•  เอกสาร
•  ฐานความรู้
•  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548)

การแบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู้ของ OKMD

•  ระบบพี่เลี้ยง
•  ระบบทีมข้ามสายงาน
•  การสับเปลี่ยนงาน
•  การยืมตัว
•  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
    และนวัตกรรม
•  เวทีแลกเปลี่ยนความรู้
•  ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ความรู้แบบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 

ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) 
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5 ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
ทำาให้โลกเรามีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
สนุกสนานเกิดขึ้นมากมาย แม้แต่เนื้อหา 
เก่ียวกับท้องถ่ินก็ยังสามารถทำาออกมาได้อย่าง 
เก๋ไก๋น่าสนใจ ชวนให้เรียนรู้อย่างไม่รู้เบื่อ

Application: 
FARMER INFO

แอปพลิเคชันท่ีให้ข ้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร 
แบบวันต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการเช็คราคาสินค้าเกษตรจากแหล่งรับซื้อท่ีน่าเชื่อถือ 
ทัว่ประเทศ ราคาสนิค้าอาหารแห้งจาก 6 ตลาดสดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ตลาดสีม่มุเมอืง ตลาดย่ิงเจรญิ ตลาดสามย่าน ตลาดบางกะปิ ตลาดเยาวราช และ
ตลาดคลองเตย นอกจากน้ียังมบีรกิารแหล่งชอ็ปป้ิงสนิค้าออนไลน์ท่ีรวบรวมสินค้า
คุณภาพดีจากท้องถิ่นทั่วประเทศ ข่าวสารและเกร็ดความรู ้ที่เป็นประโยชน ์
ไปจนถึงระบบค�านวณต้นทุนที่ช่วยบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

  www.rakbankerd.com/apps 

แพลตฟอร์มจัดการ 
องค์ความรู้ท้องถิ่น 
ในยุคดิจิทัล

5ive

Application: 
อาหารพื้นบ้านรสไทยแท้

 แอปพลิเคชันของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่รวบรวม
ข้อมูล “อาหาร OTOP รสไทยแท้ประจ�าหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเท่ียว”  
ซึง่แต่ละเมนูผ่านการคดัเลอืกจากชาวบ้านว่าเป็นอาหารท้องถ่ินอนัมเีอกลกัษณ์
และสืบทอดมายาวนานกว่า 50 ปี โดยนอกจากให้ข้อมูลเก่ียวกับจุดเด่นของ
อาหาร ความหมายของชือ่อาหาร ส่วนผสม วิธีการปรงุ และวิธีการรบัประทาน 
ยังมีข้อมูลและประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน OTOP รวมถึงข้อมูลที่ตั้งของ
หมู่บ้าน วิธีการเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ และพิกัดที่ตั้งบนแผนที่ออนไลน์

  Google Play  / App Store: อาหารพื้นบ้านรสไทยแท้
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Podcast / Radio:
เกษตรบ้านเรา

รายการทางวิทยุของไทยพีบเีอสท่ีน�าเสนอเร่ืองราว ข่าวสาร 
นวัตกรรม และข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลให้
แก่เกษตรกร โดยมอีงค์ความรู้น่าสนใจด้านต่างๆ เช่น การปลกู
ผกั การดูแลสตัว์ กฎหมายน่ารู ้อาชพีเสรมิ และเทคโนโลยีด้าน
เกษตรกรรม เป็นต้น น�าเสนอทุกสัปดาห์ผ่านทางสถานีวิทยุ 
ไทยพีบีเอส (www.thaipbsradio.com) และ Podcast ซึ่ง
สามารถฟังออนไลน์หรอืดาวน์โหลดไปไว้ฟังยามสะดวกได้ด้วย

www.thaipbsradio.com/program/9/เกษตรบ้านเรา

Smart Farm Thailand

เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farm) เทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ รวมทั้งข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม และ
องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง ท้ังยังเป็นชุมชนออนไลน์ท่ีสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหว่างผู้ที่มีความสนใจด้านการเกษตรในสาขาอาชีพต่างๆ 

www.facebook.com/smartfarmthailand
www.smartfarmthailand.com

ป้าย QR Code และ เว็บไซต์: 
Thailand Scan Me

เพ่ือตอบโจทย์คนรุ ่นใหม่ที่นิยมสืบค้นข้อมูลการเดินทาง 
ท่องเท่ียวผ่านสมาร์ตโฟน กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา จึงจัดโครงการ Thailand Scan Me ซึ่งรวบรวมข้อมูล 
แหล่งท่องเท่ียว การเดนิทาง ค�าแนะน�า และสิง่อ�านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และที่พักที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลกิจกรรมต่างๆ 
ที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ น�ามาจัดท�าเป็นป้าย QR Code  
ติดต้ังไว้ในพ้ืนท่ีและสามารถใช้สมาร์ตโฟนมาสแกนเพ่ือดูข้อมูล
ท้ังหมดได้ในทันที นอกจากน้ียังมีข้อมูลในรูปแบบเสียงเพ่ือเป็น 
ทางเลือกให้แก่ผูบ้กพร่องทางสายตาและผูท้ีไ่ม่สามารถอ่านหนงัสอื
ได้อีกด้วย

www.thailandscanme.com 
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The Art of: Knowledge Management,
Learning & Communication  
เวทีท่ีรวบรวมบรรดามันสมองและผู้น�าใน
แวดวงการจัดการความรู้จากท่ัวโลกที่จะ
มาแลกเปลี่ยนแนวทาง กลยุทธ์ และ
ประสบการณ์ในการผนวกการจัดการ
ความรู ้การเรยีนรู ้และการสือ่สารเข้าด้วยกัน
เพื่อน�าพาองค์กรสู่ความส�าเร็จ โดยเน้นให้
ผู ้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาและ
เทคนิคที่ใช้ได้ผลจริงเป็นหลัก

www.arkgroupaustralia.com.au

TK Café 

TK park ชวนมาล้อมวงฟังเร่ืองราวสบายๆ 
จากอาสาสมัครที่อาสามาแบ่งปันเรื่องราว
ธรรมดาที่แสนมหัศจรรย์จากประสบการณ์
และการใช้ชวิีต พร้อมเชื่อมโยงและชื่นชม
มุมมองที่หลากหลายจากผู้ร่วมล้อมวงใน 
13 ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ซึมไม่เศร้า  
ชีวิตติดเน็ต มนุษย์ฟรีแลนซ์ เลือกเพศ 
เมื่อพร้อม และฉลาดลงทุน  

นิทรรศการถาวร "ถอดรหัสไทย"  

นิทรรศการถาวรชุดใหม่ของมิวเซียมสยาม
ทีจ่ะพาทกุคนไปเรยีนรูพั้ฒนาการความเป็น 
"ไทย" ตัง้แต่อดตีถึงปัจจบุนั ผ่านนิทรรศการ 
ทีม่ีรูปแบบการน�าเสนอท่ีแปลกใหม่ อาทิ 
ห้องครัวมีชีวิต ที่จะพาไปเรียนรู้เรื่องราว
ของอาหารไทยผ่านโมชันกราฟิก และ
ห้องเรยีนเสมอืนจรงิทีพ่าย้อนไปยงัห้องเรยีน
ในยุคอดีต เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ 

www.museumsiam.org

SCAN QR CODE
เพื่อดูคลิปเพิ่มเติม

TALK TO ZINE
“รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่” กับ  ไผท  ผดุงถิ่น 

สตารท์อพัรุน่บกุเบกิของไทย ผูก่้อต้ัง    Builk.com และผูอ้ยู่เบือ้งหลงั
เจ๊จูวัสดุก่อสร้างอันฮือฮาในโลกออนไลน์ 

“เราเกิดในยุคท่ีมอีนิเทอร์เน็ต ขอแค่คณุตัง้เป้าเรยีนรูก็้จะได้รบัทกัษะ
ใหม่ๆ เสมอ แต่ความรู้ที่ฟังมาอาจจะเป็นเพียงความรู้มือสองที่ฟัง
จากคนอื่น ซึ่งจะไม่มีประโยชน์เลยหากคุณไม่ลงมือท�า เราต้อง
เปลีย่นความรูไ้ปเป็นการปฏิบตั ิแค่ฟังไม่พอทีจ่ะเป็นความรูม้อืหน่ึงได้ 
แต่ต้องลงมอืท�าจรงิ โอกาสเป็นของคณุแล้ว ขอเพียงคณุลงมอืท�า”

whaT's goiNg oN/ Talk tO ZiNe

www.tkpark.or.th

ไอทีคือโอกาส

สมการความสำาเร็จยุคไอที : ความรู้ + ความเร็ว = โอกาส

ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ประโยชน์ของโลกออนไลน์

3H สู่การเปน็ Dream Team : Hustler Hacker และ Hipster

22
FEB

2018
เมลเบิร์น 

ออสเตรเลีย

27-28
JAN

2018
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 8 

 

2
DEC

2017
มิวเซียม

สยาม
เป็นต้นไป
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ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ประเทศไทยได้เหรียญแต่ในกีฬา 
ประเภทบุคคล ได้แก่ ยกน�้าหนัก มวย และเทควันโด หรือว่า 
จุดอ่อนของคนไทยไม่ใช่ด้อยทักษะความรู ้ แต่ขาดการท�างาน 
เป็นทีม รวมถึงการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากความรู ้ 
ของแต่ละคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด?

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา แม้แต่
สมาคมฟุตบอลญ่ีปุ่นยังน�าหลักการจัดการความรู้ (KM) มาใช ้
ยกเครื่องทีม โดยเน้นให้ลูกทีมเรียนรู้แทคติกจากต้นแบบอย่าง
ทีมสเปนและทีมบราซลิ แล้วหันมาระบแุละลองแก้ปัญหาภายใต้ 
สถานการณ์ต่างๆ 

ขณะที่ฟรันซ์ เบคเคนเบาเออร์ (Franz Beckenbauer)  
อดีตกุนซือฟุตบอลผู ้ ย่ิงใหญ่แห่งทีมชาติเยอรมนีใช้กลยุทธ์  
“ลิเบโร” (Libero) ซึ่งแปลว่า “อิสระ” ในภาษาอิตาลี หมายถึง 
ให้กองหลังท�าหน้าที่เป็น “ตัวกวาด” (Sweeper) ซึ่งต้องประมวล
ข้อมูลแบบเวลาจริง (Real Time) และพร้อมรุกทุกเมื่อ
     แม้แต่เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน (Alex Ferguson) ยังกล่าวถึง
ความส�าคญัของการบรหิารจดัการข้อมลูในกีฬาลกูหนังว่า “หน้าที่
ของผมไม่ใช่ฝึกสอน แต่ท�าให้ผู้เล่นทุกคนวาดภาพในหัวได้ว่า
เขาจะพลิกเกมได้อย่างไร พวกเขาจึงต้องมีฐานข้อมูลเสมือนจริง 
ท่ีช่วยให้สามารถรบัมอืและตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนใหม่ 
ได้”
     กระบวนการเหล่านี้ท�าให้ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) 
ท่ีฝังลึกอยู่ในแต่ละบุคคลกลายเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ขององค์กร เพราะ “ทีม” ไม่ได้หมายถึงการมสีมาชกิ 
มารวมกัน “ทมี” ต่างจากกลุม่ตรงท่ีมผีูน้�า  วิสยัทัศน์   และจดุมุง่หมาย 
ร่วมชัดเจน ฉะน้ันเวลาท่ีนักเรียน พนักงาน หรือใครก็ตามได้
รับโจทย์ อย่าคิดว่าท�างานเป็นกลุ่ม แต่ต้องท�างานเป็นทีม

ผลส�าเร็จของทีมไม่ได้ข้ึนอยู่กับบทบาทและความรู้ท่ีฝังลึก 
ของสมาชิกเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของพลวัตรภายในทีมด้วย 
กล่าวคอื ทมีทีด่จีะต้องมเีป้าหมายท่ีทุกคนเข้าใจ และผูน้�าทีทุ่กคน 
ยอมรับ ดังนั้นเราจึงได้เห็นความล้มเหลวของ “ดรีมทีม” อย่าง 
เรอัล มาดริด ฤดูกาลที่ 2003-2004 (พ.ศ. 2546-2547) ท่ีมี 
ทั้งเบคเเฮม ซีดาน และโรนัลโด ขณะที่ทีมทุนต�่ากว่า นักเตะ 
ละอ่อนกว่า อาจแซงหน้าหากสามารถกระจายและบูรณาการ 
องค์ความรู ้ระหว่างผู ้เล่นทุกคน จนเกิดเป็นอาวุธสมองหรือ  
“ปัญญาร่วม” (Collective Intelligence) ของทั้งองค์กร 

หัวใจของเกมฟุตบอลไม่ต่างจากการบริหารธุรกิจ ชุมชน 
หรือประเทศ คือต้องมีกระบวนการแปลงความรู้จาก Tacit เป็น  
Explicit… สนามหญ้าเป็นสมรภูมิเชือดเฉือนวิชา KM ของ 
ผู้จัดการทีมฉันใด เราจะแข่งขันในเวทีโลกได้ ย่ิงต้องฝึกปรือ 
วิชา KM ฉนันัน้ แต่วิชานีไ้ม่ได้เรยีนด้วยตวัคนเดียว รบีไปหาเพ่ือน
ร่วมเรียนรู้โดยพลัน!

โบราณว่า “หัวเดียวกระเทียมลีบ” แต่เหตุใด 
คนไทยมักเก่งคนเดียว ดังคนเดียว?

“The players would then have kind of 
virtual database from which they could 

pick up a scenario, a picture of how they 
would response to the newly emerging 

situation.”

Sir Alex Ferguson

                      ทีม
•สมาชิกมีความรับผิดชอบและ
  เป้าหมายส่วนบคุคลและร่วมกัน
•ผูน้�าทีมและสมาชกิร่วมกันก�าหนด
  เป้าหมายและแนวทางการท�างาน   
•รวมตวักันเพ่ืออภิปราย วางแผน 
  ตดัสนิใจ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
•ท�างานร่วมกันและส่งเสริมกัน
•ผลิตผลงานร่วม

                     กลุ่ม
ฺ• สมาชิกมีความรับผิดชอบและ 
  เป ้าหมายส ่วนบุคคล
•ผู้จัดการก�าหนดเป้าหมายและ
  แนวทางการท�างาน
•รวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
  และเครื่องมือการท�างาน
•ท�างานภายในขอบข่ายความ
  รับผิดชอบของแต่ละคน
•ผลติผลงานแยกส่วนตามท่ีได้รับ 
  มอบหมาย

ความแตกต่างระหว่าง กลุ่ม กับ ทีม

SCAN QR CODE
 เพื�อรับฟัง audio text
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ส�าหรับผู้ทีส่มัครสมาชิก

รับฟรี
เส้ือยืดจาก

THE KNOwlEDGE

50
ท่านแรก

E-mail: theknowledgeokmd@gmail.com

SCAn QR CODE 
แล้วสมัครสมาชิก








